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รหสัทวัร ์VAN794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ 4 วนั 3 คนื  
  พกัฮานอย 1 คนื ฮาลอง 1 คนื และซาปา 1 คนื 
  ชมววินาข ัน้บนัไดแบบพาโนรามา เก็บทกุจดุไฮไลท ์
  ลอ่งเรอืฮาลองเบย ์รบัประทานอาหารบนเรอื 
  เมนูพเิศษ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดงดาลทั 
 
 

FLIGHT      

DEPARTURE :   FD642    DMK-HAN   06.40-08.30 น.  
RETURN        :   FD645    HAN-DMK   20.50-22.40 น. 
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินอยบา่ย ฮานอย-เมอืงซาปา-หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ 
   น า้ตกซลิเวอร-์ตลาด LOVE MARKET 

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทยแอรเ์อเชยี โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

06.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD642 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)               **ไมม่อีาหาร

บรกิารบนเครือ่ง** 

08.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินอยบา่ย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

บรกิารอาหารเชา้ทกุทา่น ดว้ยขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้    

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแหง่นีเ้ริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่น ระหวา่ง

ทางใหท้่านไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 

ชม.) เมอืงซาปา เมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานบีนภเูขาขึน้

ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละ

เงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่าง

มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนีก้็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปา

เต็มไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห์  

 



PVN13-FD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

น าท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี ้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ตลอดการเดนิทางเทา้

จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว จากนัน้

พาทกุทา่นอสิระชอิปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร สกุ ีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั  

ทีพ่กั   NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 Moana sapa Café-น ัง่รถรางเมอืงซาปา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน
รา้นเยือ่ไมไ้ผ-่ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเช็คอนิ Moana sapa Café แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงซาปา ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้

เครือ่งดื่ม และเพลดิเพลนิกับสายหมอกจางๆ พรอ้มกับบรรยากาศสุดฟิน อสิระใหถ้่ายภาพตาม

อธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านน ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปัีน

ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง 

เมือ่ถงึสถานีกระเชา้ น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน ยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนีจนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโด

จนีบนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (ราคาทวัรร์วมคา่บรกิารขึน้รถรางจาก

สถาน ีM gallery ถงึสถานกีระเชา้ และรวมคา่กระเชา้แลว้) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ เป็นรา้นของฝากที่มี

เอกลักษณ์ พบกับสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไม ้

ไผ ่อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เชด็ตัว อสิระให ้

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง

ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนื

ดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มัก

มชีาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อน

บรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ ชมวดัหงอกเซนิ 

อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะ

เล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลักษณ์อย่างหนึง่ของกรุงฮานอย จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มี

สนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั    MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่3         เมอืงฮานอย-สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห-์เมอืงฮาลอง-ฮาลอง Night market 
เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางไปยัง สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่างของ
รัฐบรุุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห์ ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายใน
หอ้งทีค่วบคมุอณุหภมูคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใช ้

เป็นศนูยบ์ญัชาการในสงครามเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หมายเหต ุสุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืน
พฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮาลอง น าท่านเลือกชมและเลือกซือ้ของฝาก ณ รา้น OTOP 
จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมืองของชาวเวียดนาม น าท่านชอ้ปป้ิงที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night 
Market) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป่า ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้
ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั      SEA STER HALONG HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่4    ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า-เมอืงฮานอย-สนามบนินอย
บา่ย-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม

ดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ไดรั้บการ

ประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยเูนสโก อา่วแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมายระหวา่งการ

ลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่ง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าทา่น

ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูก

คน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมมุต่าง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายในถ ้า

ทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการ

รูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว 

พระพทุธรปู ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึตา่งๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื เมนูซฟีู๊ ด พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม 

และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื  

 จากนัน้น าท่านกลับสูก่รุงฮานอย และน าทานเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุง

ฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

เย็น บรกิารมือ้เย็น เป็นเมนเูฝอเวยีดนาม ทสีนามบนิ 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุงฮานอย เพือ่เดนิทาง

กลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

น าทานเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุงฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

24-27 กมุภาพนัธุ ์2566 15,999 15,999 5,000 

03-06 มนีาคม 2566 18,999 18,999 5,000 

10-13 มนีาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

17-20 มนีาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

01-04 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

05-08 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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09-12 เมษายน 2566 18,999 18,999 5,000 

10-13 เมษายน 2566 19,999 19,999 5,000 

19-22 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

22-25 เมษายน 2566 18,999 18,999 5,000 

11-14 พฤษภาคม 2566 17,999 17,999 5,000 

26-29 พฤษภาคม 2566 17,999 17,999 5,000 

08-11 มถินุายน 2566 17,999 17,999 5,000 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ หกัออกจากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางได้

ตามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ)  
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรด เป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่นวันได ้

 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีคร ัง้ 
(เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านัก
ระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกขายโปรแกรมนีไ้ปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง
ขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการ
เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้
กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิ
ภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน 
หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด
ตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก
ท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็น
จะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา
ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 
เงือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
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 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณี
ลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม
ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด
จากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

และไมค่นืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคน
เขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 
วัน ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 20 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ 
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่าน
เขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง
แลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   



PVN13-FD  

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึ
และไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


